
PROCESSO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES 001/2020 

RELATÓRIO FINAL - DIRETORIA DA FBB – FASE 3 

JOGADORA: LEDA PAIN 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Inicialmente, cabe esclarecer que essa fase final foi precedida por 
duas outras fases onde foi exercido o amplo direito de defesa. A 
primeira fase foi iniciada a partir de denúncias contra a jogadora 
apresentadas pela comunidade. Conforme publicado e esclarecido 
nos relatórios anteriores, as mãos foram avaliadas pelo Comitê de 
Ética que, após análise da defesa da jogadora, considerou que havia 
a necessidade de continuidade da apuração dos fatos, posto que a 
defesa não foi suficiente para afastar a suspeição sobre a conduta da 
jogadora. A segunda fase tratou especificamente de comparações 
estatísticas, seja com jogadores considerados de mesma força, seja 
com o próprio desempenho da jogadora em fases distintas, 
presencial e on-line. Por fim, a segunda fase analisou dois tempos 
transmitidos no Vugraph em que se observou uma incomum 
simultaneidade entre a mesa da Leda e de seus reflexos. A defesa 
da segunda fase foi produzida em duas semanas, após a FBB ter 
concedido o alongamento do prazo a pedido da defesa, mais uma 
vez privilegiando o amplo contraditório. Em sua extensa missiva, a 
jogadora não apresentou nenhuma evidência estatística que pudesse 
contradizer os achados do relatório, limitando-se a reafirmar sua 
capacidade no bridge, seus títulos e posições no ranking, os quais 
não são objeto de questionamento. Também apresentou análise de 
cada uma das mãos jogadas simultaneamente. Essa análise foi 
considerada extemporânea, conforme explicado no procedimento 
publicado, posto que a previsão de análise dos aspectos 
relacionados ao bridge dessas mãos é realizada somente na primeira 
e na terceira fases. Assim como ocorreu na fase inicial, a jogadora 
não conseguiu demonstrar sua inocência, motivo pelo qual iniciou-se 
a terceira fase. 

A terceira e última fase contou com a colaboração de dois 
especialistas internacionais, de reputação consolidada. O primeiro, 
indicado pela defesa, Mr. Nicolas Hammond, jogador, escritor sobre 



o tema e especialista em programas de computação e estatísticas e 
Mr. Kit Woolsey, jogador de padrão mundial, múltiplas vezes 
campeão Americano e Mundial, escritor de diversos livros sobre 
bridge e membro do rol da fama da ACBL. Empregando metodologias 
consagradas, utilizadas por diversas federações ao redor do mundo, 
produziram um robusto, meticuloso e extenso relatório que foi 
apresentado para a jogadora Leda Pain. Após o devido 
conhecimento do mesmo, a defesa teve novamente o pedido de 
alongamento de prazo para duas semanas aceito pela Diretoria. 
Dentro do prazo previsto, a defesa construiu um conjunto de 
argumentos, cuja análise é apresentada no presente documento. 
Concomitantemente, tais argumentos foram analisados pelo Comitê 
de Ética, que emitiu parecer que embasa a presente decisão. Todos 
os relatórios produzidos pela FBB e seus especialistas contratados, 
a íntegra da defesa, a análise e recomendação do Comitê de Ética 
estão disponíveis, mediante solicitação para a Diretoria da FBB.  

Na terceira fase, a jogadora, comunicou à Diretoria da FBB que seria 
representada pelo expert Claudio Sampaio, ao qual atribuiu poderes 
para constituir seus argumentos. O profissional apresentou uma 
estruturação de vários itens onde separa cada ponto da acusação 
que julgou relevante. Importante ressaltar que a Diretoria atendeu a 
pedido da defesa, no sentido de viabilizar uma reunião, para que o 
especialista apresentasse seus pontos de maneira detalhada, 
favorecendo a compreensão do raciocínio utilizado por ele. 

Por uma questão didática, cada item que ganhou destaque na defesa 
será reproduzido em sua essência (lembrando que a defesa 
completa está disponível) e comentado na sequência com a menção, 
quando for adequado, dos pontos correspondentes de análise do 
Comitê de Ética. Dessa forma, será mais fácil fazer uma conexão 
lógica entre os relatórios, a defesa e o julgamento. 

 

2. ANÁLISE DA DEFESA PELA DIRETORIA E COMITÊ DE 
ÉTICA DA FBB 

 

A defesa inicia elogiando os esforços da FBB para combater 
possíveis fraudes nos jogos on-line, destacando a criação de um 
procedimento abrangente, a criação do comitê de ética com 



jogadores qualificados técnica e moralmente, a segregação da 
diretoria como tomadora de decisão, atualização do site da FBB e 
outros canais para capturar suspeitas de fraude e reconhece o 
trabalho árduo efetuado. 

Na sequência fez um quadro ilustrativo de cada uma das fases do 
processo, bem como dos prazos e profissionais envolvidos. O 
apontamento, no entanto, desconsidera todas as concessões de 
prazo realizadas pela Diretoria ao longo do processo e comete 
equívocos quanto aos prazos processuais, em particular, o prazo de 
defesa da segunda fase, que foi de 2 semanas (mais precisamente 
dez dias úteis) e não de 1 semana como alegado. Por fim, chega à 
seguinte conclusão: 

 

“SALTA AOS OLHOS A DESPROPORCIONALIDADE ENTRE 
ACUSAÇÃO E CONTRADITÓRIO – TANTO EM 
PARTICIPANTES QUANTO EM PRAZOS “ 

 

Evidentemente, que a menção procura servir como elemento de 
defesa, mas na verdade não o é. A Diretoria da FBB, ao agir, precisa 
avaliar o impacto dessas decisões na comunidade que representa, 
bem como, proteger seus membros de denúncias que não sejam 
comprovadas. Sendo assim, tanto o procedimento, quantos os 
prazos, quanto os profissionais contratados, sem contar com um 
volume elevado de tempo dos membros do comitê e a diretoria são 
estabelecidos de forma a encontrar o melhor equilíbrio para a 
comunidade representada.  

Violação das regras do jogo é algo gravíssimo que desestimula a 
participação de vários jogadores, em especial nessa fase com torneio 
on-line, motivo pelo qual deve ser combatida com toda a ênfase e 
energia possíveis. E assim está sendo feito.  

Adicionalmente a defesa destacou alguns prazos e não considerou 
ou distorceu outros para sustentar sua tese como, por exemplo, o 
prazo atribuído à elaboração do relatório do especialista Kit Woolsey 
estimado em 1 mês e que na verdade foi menor do que uma semana. 

O Comitê de Ética também aponta falhas nos argumentos efetuados 
pela defesa, conforme transcrição abaixo: 



“Conforme apresentamos acima, o processo na 1ª fase ocorre à 
medida que o Comitê recebe as denúncias, e este Comitê demora 
tipicamente 1 semana para julgar cada caso. Assim, a informação 
apresentada pelo Sr. Cláudio Sampaio na página 3 é incorreta: O 
Comitê não demorou 6 meses para analisar, e a Diretoria da 
Federação não é envolvida nesta fase. O tempo que o Comitê 
demora para avaliar cada caso (1 semana) é o mesmo tempo que 
o jogador suspeito tem para se defender.” 

 

Na sequência, o defensor enumera pontos de análise que considera 
relevantes e os utiliza como índice para a defesa, conforme transcrito 
abaixo. 

 

AS TRÊS FASES DO PROCESSO DE APURAÇÃO 
GERARAM 10 ANÁLISES DISTINTAS QUE INDICAM QUE A 
LEDA É SUSPEITA 

 1. As 13 11 mãos  

2. Distribuição de IMPs  

3. IMPs perdidos  

4. O próprio buttler 

 5. Simultaneidade  

6. Estatísticas Renato  

7. Nicolas (universo) 

 8. Nicolas (amostra) 

 9. Kit Woolsey (suspicious x anti-cheating)  

10. Kit Woolsey (barragens) 

 

Antes de ingressar ponto a ponto, importa ressaltar que a lista 
apresentada pela defesa não representa a íntegra das 
investigações realizadas, motivo pelo qual, as questões omitidas 
pela defesa serão apresentadas no decorrer das análises. 

 



 

1. As 13 11 mãos  

A defesa alega que, das treze mãos originalmente apresentadas, 
apenas onze continuaram sendo consideradas suspeitas pelo 
comitê. Complementarmente, a jogadora Leda Pain, em sua defesa 
original, apresentou nove mãos cujos erros considerados graves, 
poderiam ser evitados caso houvesse uso de informação não 
permitida. Para essa fase, a defesa, de forma considerada criativa, 
tentou introduzir a posteriori a metodologia aplicada pelo Kit Woolsey 
em sua análise contemplada no item 10. Ocorre que a tal metodologia 
é inadequada para a situação e só um grande desvirtuamento 
poderia fazer com que fosse considerada. Em síntese, a metodologia 
classifica mãos normais, suspeitas e anti-suspeitas e estabelece qual 
a relação de ocorrência faz com que se aponte para possíveis 
irregularidades.  

Para ser efetiva, segundo o próprio autor, são necessárias pelo 
menos 150 bolsas que não podem ser selecionadas de forma 
específica. Por exemplo, na análise do item 10 foram apresentadas 
ao expert a integralidade das mãos jogadas no sul-americano misto, 
e não bolsas escolhidas pela defesa. 

O Comitê de Ética compartilha com a análise da Diretoria, conforme 
pode se depreender por trecho de sua análise: 

“Na página 6, o Sr. Cláudio Sampaio apresenta um dado de 11 
mãos suspeitas contra 9 eliminadoras de suspeição (“anti-
cheating”), mas neste caso ambas as amostras são viciadas, 
inutilizando o dado e o argumento. As 11 mãos vieram de uma 
amostra de mãos que foram inicialmente todas consideradas 
suspeitas e as 9 mãos apresentadas pela Sra. Leda também são 
apresentadas por ela escolhidas a dedo. A metodologia do Sr. Kit 
Woolsey preconiza que esta análise seja feita de um MESMO 
conjunto de mãos (com um número grande de mãos – 150 a 200 
mãos), onde as bolsas são divididas em 3 conjuntos: bolsas que 
não tem jogadas suspeitas (que são eliminadas da análise), 
bolsas com jogadas suspeitas que deram certo (suspeitas) e por 
último a relação de bolsas com jogadas suspeitas mas que deram 
errado (eliminadoras de suspeição), e o expert preconiza que uma 
relação considerada normal seria de 42% de bolsas suspeitas 
para 58% de bolsas eliminadoras de suspeição. Claramente o Sr. 



Cláudio Sampaio usou o método de maneira incorreta.” 
(grifamos) 
O fato, inegável, é que as mãos contêm decisões com 
probabilidade inferior (mal bridge) funcionando particularmente 
bem. Note que essa análise isolada não é capaz de estabelecer 
culpa, por mais estranhas que possam parecer as decisões e os 
resultados, mas, por outro lado, não se pode afastar as suspeitas, 
motivo pelo qual a apuração prosseguiu por orientação do Comitê 
de Ética e a anuência da Diretoria da FBB. 

 

 

2. Distribuição de IMPs  

3. IMPs perdidos  

6. Estatísticas Renato  

(As argumentações dos itens 2, 3 e 6 foram efetuadas de 
forma conjunta, motivo pelo qual são tratadas em um 
mesmo tópico) 

A defesa faz quatro alegações: 

a) A Amostra não é representativa do universo, posto que 
168 bolsas foram jogadas com um parceiro regular e top 
mundial, com outros jogadores top mundiais em um 
torneio misto. Alega, portanto, que a equipe era muito 
mais forte do que os demais competidores, motivo pelo 
qual o bom resultado era esperado. Aponta, ainda, que 
por ser um torneio misto, muitas duplas foram formadas 
apenas para o torneio, o que ampliou a favoritismo da 
equipe da qual ela participou. 

b) Que as bolsas do brasileiro foram jogadas com a 
Paulinha, também uma parceria fixa, e que seus dois 
piores resultados foram retirados da amostra, sendo 
substituídos por outros torneios. 

c) A amostra desconsiderou a força das duplas, alegando 
que várias das comparações foram feitas com experts 
que jogavam com alunos e patrocinadores 

d) As bolsas foram jogadas na quarentena, que 
possivelmente afetou o desempenho de vários 
jogadores, mas segunda a defesa, não afetou o padrão 



de jogo da acusada. O expert contratado pela Leda, 
afirmou que analisou outras duplas e constatou queda de 
desempenho entre 2% e 4%. 

Apenas para relembrar, na Fase 2 a jogadora Leda Pain foi 
comparada com outros 23 experts, com força considerada igual ou 
superior à dela, incluindo jogadores de renome internacional e obteve 
desempenho em IMPS melhor do que todos eles. 

Em relação ao argumentado em a), é indiscutível a força da equipe 
vencedora do sul-americano, motivo pelo qual a vitória e o bom 
desempenho poderiam ser considerados esperados como alegou a 
defesa. Zia Mahmood, mundialmente famoso, jogou Anam Theba; 
Bob Hamman, considerado o melhor de todos os tempos por muitos, 
jogou com Jill Meyers, que segundo vários entendidos é a melhor 
jogadora feminina do mundo. A dupla que completa a equipe é 
justamente a composta pela acusada Leda Pain e Gabriel Chagas.  

Não obstante, apenas a título comparativo, para que se pudesse 
comprovar a pertinência das alegações da defesa, analisamos as 
últimas 344 bolsas jogadas pelos expoentes Zia Mahmood e Bob 
Hamman, sendo que os resultados encontrados são 
inesperadamente inferiores ao da jogadora Leda Pain, afastando a 
hipótese de que o resultado da jogadora foi proporcionado pelos 
brilhantes membros da equipe, quando o que se constatou foi  
exatamente o oposto. 

 

Jogador Negativo 
9+ 

Negativo 
de 1 a 8 

Bolsas 
Iguais 

Positivo 
de 1 a 8 

Positivo 
9+ 

Leda 6,10% 15,99% 35,76% 28,49% 13,66% 
Bob Hamman 8,43% 16,28% 37,50% 26,16% 11,63% 
Zia Mahmood 10,47% 21,80% 27,62% 27,03% 13,08% 
 

Em ralação ao ponto b), a defesa ergue o tom ao afirmar que a 
amostra foi adulterada, posto que houve substituição de dois tempos 
ruins por dois tempos bons. Foram removidos os tempos jogados 
contra cnmalta-marie18 (-34 IMPS) e zzelon-caracci (-21 IMPS). 
Foram acrescidos os tempos jogados contra steffanot-marcellorj (+27 
IMPS) e jabuti-mleitão (+28 IMPS), segundo a defesa. Em suma, 110 
IMPS a mais para a dupla Leda e Paulinha.  



Inicialmente, cabe consignar que, diferentemente do alegado, essa 
rodada contra jabuti-mleitão não fez parte da análise.   

As rodadas analisadas foram eminentemente de torneios em que não 
se permitiam espectadores. Como as suspeitas inicialmente eram de 
uso de informação não permitida, considerando-se ainda que as 
análises estatísticas afastaram a suspeição sobre a jogadora 
Paulinha, somente poderia fazer sentido acrescentar na análise as 
mãos onde se pudesse acessar informação não permitida. Com a 
ausência de espectadores, a única hipótese viável é que outro 
membro da equipe passasse informações.  

Portanto, foram consideradas todas as bolsas em que a equipe era 
formada pela a jogadora Leda Pain tendo o jogador Gabriel Chagas 
como parceiro ou reflexo.  Em síntese, a amostra não foi adulterada, 
ao contrário, foi obtida dentro de um critério lógico e consagrado 
mundialmente. Em caso recente, do jogador Duboin, utilizou-se de 
critério similar, segregando-se bolsas onde havia a possibilidade de 
informação não permitida. 

Ao contrário de contrariar a estatística, o desempenho variado da 
dupla Leda e Paulinha, quando a escalação permitia, ou não, acesso 
a informações não autorizadas, apenas corrobora a hipótese de 
cometimento de irregularidade. Ainda que a defesa quisesse criar 
sua lógica própria, poderia tê-lo feito apresentando comparações 
com um novo cenário.  

Ainda que, por hipótese, se considere os resultados sugeridos pela 
defesa, a jogadora Leda Pain continuaria com desempenho 
significativamente melhor do que os outros 23 experts e também 
acima de lendas do esporte já mencionadas.  

 

Jogador Negativo 
9+ 

Negativo 
de 1 a 8 

Bolsas 
Iguais 

Positivo 
de 1 a 8 

Positivo 
9+ 

Leda 8,14% 15,41% 36,34% 27,91% 12,21% 
Bob Hamman 8,43% 16,28% 37,50% 26,16% 11,63% 
Zia Mahmood 10,47% 21,80% 27,62% 27,03% 13,08% 
 

Importante destacar que nenhuma rodada foi analisada de maneira 
incompleta (não houve supressão de bolsas), nenhuma mão foi 
incluída isoladamente, 100% das rodadas em que Leda e Gabriel 



jogaram como parceiros ou reflexos dentro de período de análise 
foram consideradas e somente foram excluídas do universo amostral 
rodadas fora do contexto da análise, por exemplo, as amistosas. 

Já em relação ao item c), a defesa aponta que os 23 experts 
comparados com a Leda jogaram com alunos ou patrocinadores. 
Aqui há uma subjetividade que não pode ser aceita, ainda mais, em 
quesitos estatísticos. O fato de ser um patrocinador, per si, não define 
a força do jogador. Ser ou não patrocinador é uma questão de posses 
e vontade, não de competência no Bridge.  

Portanto, esse quesito precisa ser desconsiderado. Ademais, se a 
amostra se apresenta inadequada, a defesa poderia ter apresentado 
outro conjunto de jogadores e mostrado resultados onde a jogadora 
Leda Pain tivesse desempenho compatível com competidores da 
mesma força, mas não o fez. Se o fizesse, ficaria explícito que a 
acusada se desempenhou melhor que diversos jogadores de classe 
mundial. 

Por fim, relação ao item d), a defesa alega algo tão subjetivo que não 
se pode considerar. A tese que o jogador “A” foi afetado mais que o 
jogador “B”, enquanto a acusada não foi afetada, carece de 
sustentação plausível. Ainda, nas palavras do Comitê: 

“Na página 9, o Sr. Cláudio Sampaio apresenta uma 
informação estatística de que jogadores durante a pandemia 
tiveram uma redução de desempenho de 2 a 4%, mas não 
apresenta os dados que corroborem a sua tese.” 

 

 

 

4. O próprio buttler 

 

A defesa alega que os dados coletados pela FBB, quanto ao 
desempenho da jogadora em Bridge presencial, são “esburacados” 
isso porque faltam vários anos. Também afirma que o desempenho 
da jogadora no torneio misto Sul-americano é um “outlier” motivo pelo 
qual deveria ser desconsiderado nas estatísticas. Conclui dessa 
forma que: 



“A VARIAÇÃO DE MENOS DE 0,3 IMP (excluído outlier) POR 
BOLSA PODE SER EXPLICADA PELA QUEDA DE 
RENDIMENTO DOS ADVERSÁRIOS E NÃO CONSTITUI 
PROVA DE ILICITUDES”. 

Vejamos, na estatística original, a FBB apontou para uma ampliação 
de performance de 60%. A acusada obteve a marca de 0,767 no 
presencial, contra 1,23 no on-line (a propósito essa média é superior 
ao melhor resultado presencial). Considerando a exclusão proposta, 
apenas para efeitos argumentativos, a jogadora teria média no on-
line de 1,04. Isso resultaria em um aumento de performance de 36%, 
aproximadamente, atribuído à queda de rendimento dos adversários.  

O estudo da própria defesa, no entanto, encontrou uma queda média 
estimada entre 2% e 4%. Dessa maneira, mesmo que a integralidade 
das argumentações da defesa fosse considerada, o que não parece 
razoável, ainda haveria uma distorção compatível com o 
cometimento de irregularidades. 

Por fim, a defesa poderia ter apresentado mais dados da 
performance presencial da jogadora, demonstrando performances 
melhores que as apuradas pela FBB, entretanto, uma vez mais, não 
o fez.  

 

 

5. Simultaneidade  

A defesa alega que a simultaneidade ocorreu, mas que a avaliação 
das mãos seria um fator de inocência da jogadora. Para tanto, pinça 
mãos para defender sua tese, narradas por sua própria perspectiva.  

Vejamos pelo menos dois exemplos a seguir: 

 “– A Leda marcou 6 espadas e a Paulinha caçou o Rei de trunfo 
seco atrás do Ás” 

A narrativa da defesa esquece de mencionar que a marcação do slam 
foi efetuada unilateralmente pela jogadora Leda Pain, mesmo após 
detectar a ausência de 2 cartas chave, bem como que o naipe de 
trunfos continha 11 cartas, motivo pelo qual a jogada de Ás pela 
Paulinha é a de melhor probabilidade. 



“- A Leda engoliu 6 ouros batido marcado pelos adversários na 
outra mesa “ 

Não há menção de que a Leda tinha apenas 6 pontos e uma mão 
balanceada enquanto sua parceira tinha uma mão que foi aberta na 
outra mesa como forçante a game. Em síntese, essa mão não é 
ilustrativa para o comportamento da Leda e sim da Paulinha que, pela 
análise dos experts, foi considerada inocente.  

Para concluir esse item, resta dizer que a simultaneidade trouxe sim 
mãos estranhas, entretanto, a segunda fase do processo não é 
destinada a análises dos aspectos específicos do bridge, motivo pelo 
qual o simples fato de ter ocorrido jogos simultâneos já seria 
suficiente para ampliar as razões de se continuar a investigação na 
fase III conforme, de fato, foi feito. 

 

 
7. Nicolas (universo) 

A defesa alega que a conclusão do especialista Nicolas Hammond é 
inconclusiva. Para chegar a esse veredito, houve um conjunto 
significativo de omissões, que constam no relatório da fase III. Por 
conveniência, a defesa tentou retirar o foco do procedimento 
inaugural com o Nicolas Hammond, onde foram enviados cinco 
nomes para o expert, sem mencionar quem era o jogador sob 
investigação. Nesse momento, a extração dos dados foi feita pelos 
próprios métodos do profissional, levando em consideração mais de 
20 mil bolsas jogadas, sendo que mais de 6 mil da ré. Após esses 
estudos, com dados gerais, ele concluiu que os outros quatro 
jogadores (Emílio, Tubiska, Maurício Figueiredo e Robertinho) não 
eram suspeitos, enquanto a Leda era suspeita. O próprio Comitê de 
Ética detecta essa mesma falha, conforme trecho da análise 
produzida: 

“Na página 17, o Sr. Cláudio Sampaio sugere que o relatório do 
expert Nicolas Hammond inocenta a jogadora Leda Pain, mas 
na análise preliminar (e sem conhecer os nomes dos 
jogadores), o Sr. Hammond determinou que um jogador (que 
era a Sra. Leda Pain) é suspeito (“LEDA_PAIN is suspicious. 
But with some partners, not all.” – Leda Pain é suspeita, mas 
não com todos os parceiros).” 



Por tal razão, o expert sugeriu aprofundar os estudos sobre a Leda. 
A afirmação da defesa que o expert não concluiu pela suspeita é 
infundada. O que é confuso, nas palavras do especialista, foi o 
desempenho irregular da jogadora, com performances muito 
superiores com determinado parceiros, o que, ao invés de afastar, 
somente amplia a suspeita. 

“The values for LEDA are confusing. 

At times, this is a world class player; but with other 
partners (e.g. HECTORC) the error rate is higher indicating 
a weaker player.” 

Para concluir a análise do item, o relatório completo do especialista 
precisa ser considerado, não apenas os trechos convenientes que a 
defesa escolheu. É tão forte a suspeita em relação à jogadora, por 
parte do expert, que ele indicou um especialista e recomendou o 
estudo das decisões de bridge.  

 

8. Nicolas (amostra) 

Em relação a esse item, a defesa possui duas afirmações centrais. A 
primeira que a amostra escolhida está maculada e a segunda que a 
estatística para um universo pequeno de mãos não seria tão efetiva. 

A correção da mostra já foi demonstrada no curso desse documento 
e é compatível com os padrões mundiais utilizados, ou seja, 
separando as mãos com possibilidade de utilização de informação 
não permitida daquelas sem essa possibilidade. Sobre o número de 
bolsas ser pequeno, a defesa se esquece, convenientemente, que 
foram analisadas todas as cartas jogadas.  

Por exemplo, nas 63 mãos carteadas pela jogadora, a acusada 
tomou 1638 decisões, considerando-se cada carta escolhida. Pelo 
método utilizado, cada carta é comparada com a melhor jogada 
possível em relação a uma análise duplo-dummy, não sendo afetada 
diretamente pelo que jogam parceiros adversários e os reflexos. O 
nível de acerto da jogadora é supreendentemente alto e os 
comentários efetuados pelo expert não se limitam aos pouco 
pinçados pelo documento de defesa, que se limitou apenas à parte 
da análise preliminar do especialista.  



Para melhor compreensão do cenário, apontamos abaixo um resumo 
das constatações do expert nessa fase. 

 

Exemplos do relatório sobre carteio que não foram 
enfrentados: 

“The overall play of LEDA_PAIN with PAULINHA is suspicious. Her 
declarer play, and defensive play are above normal thresholds. I 
would recommend asking for connection data from BBO.  

Using the data from the TIDs above, and only those, I will strongly 
suspect connection data when playing with PAULINHA.  

I state this because LEDA's declarer rating is 99,007 for 63 boards.  

99,007 would put her at #1.: 

 

Exemplos do relatório sobre ataque que não foram 
enfrentados: 

“The defensive play of GABU44/LEDA_PAIN is suspicious. Their 
defensive play after the opening lead on these 168 boards would 
rank them second in on-line play using similar tournaments. If this 
was FTF play, they would rank fourth, just behind Fisher/Schwartz. 
Their declarer play is normal. This data is indicative of possible 
collusive cheating and should be investigated with human analysis 
of their play.” 

Exemplos do relatório sobre saídas que não foram 
enfrentados: 

 



 

“Leda's defensive + OL rating with Paulinha is 98,908.  

Compare to the world's best (third table) of Lotan Fisher at 98,718.  

Therefore the data strongly indicates cheating with Paulinha. “ 

O relatório do Hammond foi bastante incisivo ao apontar  
performance suspeitas. Usando como exemplo o citado caso do 
Giorgio Duboin, a defesa omite o fato de que os números da Leda 
são ainda mais impressionantes: 
 

 
 

 
 

 

9. Kit Woolsey (suspicious x anti-cheating)  

A defesa alega que não houve revisão de um expert do trabalho do 
Kit Woolsey, alega também que o expert cometeu erros de análise e, 
inclusive, teria contado uma mão duas vezes. O próprio defensor 
contratado efetuou suas próprias avaliações, reduzindo o número de 
mãos consideradas suspeitas de forma significativa e chegou à 
seguinte conclusão: 



“ASSIM A LEDA TAMBÉM É INOCENTADA NESSA ANÁLISE 
QUANDO SE JUNTA O PESO (EM IMPS) DOS ANTI-
CHEATINGS, A GRANDE OCORRÊNCIA DELES EM 
RODADAS FINAIS E O ÍNDICE FRONTEIRIÇO APENAS NO 
PIOR CENÁRIO” 

Ocorre que para embasar seu parecer Kit Woolsey fez uma análise 
profunda de algumas mãos que lhe pareceram particularmente 
suspeitas. A defesa não enfrentou essa análise, apenas apresentou 
divergência genérica. Segue a robusta constatação do Kit Woolsey 
que sequer foi comentada: 
 

“These are actions I would expect virtually no expert to make. 
Below are 9 such actions, all terrible bridge actions which are 
all indicated actions if partner's hand is known. This is a very 
unusual number of such actions and is very indicative of 
collusive cheating. Normally one might expect at most one or 
two such by experts over this number of boards.” (grifamos) 

A metodologia do Kit Woolsey determina uma proporção entre mãos 
suspeitas e as anti-suspeitas de um jogador honesto, conforme 
transcrito: 

“From a few samples we have analyzed, it appears that a 
colluding pair will have between 65% and 85% suspicious 
actions (compared to 42% for an honest pair), and thus between 
35% and 15% anticheating actions (compared to 58% for an 
honest pair).” 

 
Observe-se que a margem de segurança adotada pelo especialista é 
muito alta. Ele considera um percentual de 42% para duplas 
honestas e apenas quando se ultrapassa 65% ele fala de ações 
suspeitas. O intervalo entre 43% e 64% ele reserva em benefício pró 
réu. Isso somente se justifica por zelo. Isto porque as más decisões 
com resultados ruins (que caracterizam as mãos anti-suspeitas) são 
muito mais comuns que as más decisões com resultados bons (que 
caracterizam as mãos suspeitas). Um bridge de má qualidade conduz 
normalmente a resultados ruins e não ao contrário. Não seria 
inconcebível, portanto, considerar que percentuais igualitários (50% 
- 50%) já fossem suspeitos, porque quando um jogador de bridge 
erra, é mais comum aferir um resultado muito ruim do que um ótimo.  
 



Ainda sobre o tema, a defesa tergiversa sobre a faixa metodológica 
para se considerar um jogador suspeito, que foi expressamente 
assignada no relatório como sendo entre 65% e 85%. Quando em 
outro momento do seu relato, o autor Kit Woolsey menciona que a 
suspeita gira em torno de 75%, ele continua se referindo ao universo 
contemplado na faixa estabelecida.  
 
Não se trata, como a defesa tenta fazer parecer, de uma referência 
nova, simplesmente uma forma diferente de se tratar a mesma 
abrangência. Portanto, torna-se inconcebível que um índice de bons 
resultados após decisões ruins de 67,8% seja considerado limítrofe.  
 
No decorrer das suas argumentações, o defensor aponta para 
equívocos em três mãos, a 117, 122 e 146. Chega a insinuar que 
diverge de 19 mãos avaliadas, no entanto não apresenta sequer 
quais sejam essas mãos. Não pode admitir qualquer elemento vago 
e sem a devida explicitação, motivo pelo qual tal argumento não pode 
prosperar. Assim também considera o Comitê de Ética in verbis: 
 

“Na página 30, o Sr. Cláudio Sampaio refaz os cálculos do 
expert Kit Woolsey, mas não apresenta a totalidade das bolsas 
em que ele modificou a análise, e a sua explicação para mudar 
a análise.” 

 
Particularmente, na mão de número 117 Kit Woolsey fez análise do 
leilão e considerou a mão suspeita. No entanto, na saída, que poderia 
resultar em uma queda adicional, ele admitiu a saída como anti-
suspeita. O fato de que ambos os achados foram devidamente 
contabilizados beneficia a acusada e, de maneira alguma, pode ser 
considerada uma contradição como pretende a defesa, uma vez que 
estar no contrato certo, no caso, era muito mais importante que 
derrubar uma a mais. Ainda assim, a defesa excluiu apenas a 
avaliação de suspeita, referente ao leilão, mas manteve em suas 
contas a anti-suspeita da saída.  
 
A defesa trocou informações com o especialista Kit Woolsey, que 
foram transcritas parcialmente na peça da defesa apresentada. Junto 
ao expert, tentou defender uma ou outra situação em que o contexto 
da mesa poderia justificar uma decisão estranha. A íntegra das 
comunicações não foi transcrita e, certamente, não houve retificação 
total ou parcial do parecer original. 
 



Houve, ainda, uma tentativa de indução ao erro, quando a defesa 
alegou que a amostra das mãos é inadequada. Desconsiderou que 
as mãos analisadas pelo Woolsey, foram exclusivamente da dupla 
Leda e Gabriel, abrangendo a totalidade das mãos jogadas no sul-
americano, motivo pelo qual não se pode acolher, em hipótese 
alguma, a falácia que tentou ser produzida que as mãos foram 
“escolhidas a dedo”.  
 
 

 

10. Kit Woolsey (barragens) 

A defesa alega que a análise adicional feita pelo Kit Woolsey sobre 
as barragens da dupla Gabriel e Leda está equivocada. Na íntegra, 
assim disse o expert: 
 

The pair was aggressive with their preempts, particularly with 5-
card weak 2-bids. However, an examination of all hands where 
they did make a preempt which wasn't clear-cut and all hands 
where they did not make a preempt which might have been 
made, on every such hand if they preempted partner had 
sufficient trump support and if they didn't preempt partner did 
not have sufficient trump support. 

 
Mais uma vez, foi transcrita mensagem da defesa enviada para o 
expert, dessa vez na tentativa de explicar as combinações da dupla 
para aberturas de barragem, as quais justificariam as mãos 
consideradas suspeitas.  
 
Apenas no intuito de clarificar o ocorrido, a defesa trouxe uma 
argumentação do jogador Gabriel Chagas descrevendo uma 
combinação de leilão sem nenhuma evidência de que ela é anterior 
à análise.  
 
A premissa da argumentação é que jogam um sistema ruim, então 
jogam de uma maneira específica que poderia justificar um conjunto 
de decisões suspeitas, que sempre deram bons resultados. Tal 
argumentação é incompatível com a tese geral da defesa sobre a 
qualidade da dupla. 
 
O Comitê de Ética aprofunda suas análises sobre esse tema, 
conforme pode se verificar pelo transcrito a seguir: 



 
“A partir da página 33, o Sr. Cláudio Sampaio faz a defesa 
sobre aberturas de barragem que foram consideradas 
suspeitas. 1º ele apresenta uma explicação do Sr. Gabriel 
Chagas (que apesar de ser marido da Sra. Leda Pain) não está 
envolvido no processo, e nem é o seu defensor. E o defensor 
também deturpou o conteúdo do relatório do expert Kit Woolsey 
neste trecho: The pair was aggressive with their preempts, 
particularly with 5-card weak 2-bids. However, an examination 
of all hands where they did make a preempt which wasn't clear-
cut and all hands where they did not make a preempt which 
might have been made, on every such hand if they preempted 
partner had sufficient trump support and if they didn't preempt 
partner did not have sufficient trump support – nossa tradução: 
A dupla foi bem agressiva com suas barragens, particularmente 
com aberturas de dois fracas com 5 cartas. Mas uma análise 
de todas as mãos nas quais eles fizeram tal tipo de barragem 
(agressiva com 5 cartas), o parceiro sempre tinha apoio de 
trunfos suficiente, e quando eles não faziam tal barragem, o 
parceiro não tinha apoio suficiente de trunfo. Em outras 
palavras, a dupla só era agressiva quando era seguro fazê-lo 
(sabendo mão do parceiro) e não era agressivo quando era 
perigoso (você sabia que o parceiro não tinha apoio). A 
explicação dada pelo Sr. Gabriel Chagas não explica este 
comportamento, e por conseguinte não afasta a suspeição.” 

 
 

3. PARECER FINAL DO COMITÊ DE ÉTICA 

 
Ao final de sua análise, o Comitê de Ética, em uníssono, emitiu o 
parecer que segue: 
 

“À luz da análise acima, este Comitê julga que a defesa 
apresentada pelo Sr. Cláudio Sampaio não afasta a 
suspeição da prática de irregularidades contra a Sra. Leda 
Pain. 
 
O processo desenhado pela Diretoria da FBB foi seguido 
corretamente em suas 3 fases, de forma cautelosa, 
imparcial e objetiva. 
 



O conjunto de indícios apontados permite concluir que a 
probabilidade das jogadas e vozes de leilão suspeitas terem 
ocorrido por coincidência fortuita é extremamente baixa. 
 
Assim, este Comitê recomenda à Diretoria da Federação 
Brasileira de Bridge que tome as providências cabíveis 
para sancionar a obtenção de informações de forma 
irregular por parte da jogadora. Não cabe a este Comitê a 
decisão final (que é soberana da Diretoria da Federação 
Brasileira de Bridge), e nem recomendar a dosimetria da pena 
(caso a Diretoria a considere culpada).” (grifamos) 

 
4. CONCLUSÃO E DELIBERAÇÃO 

 
Ante o exposto, foi possível constatar que o procedimento adotado 
produziu um quadro probatório extenso. Foram efetuadas análises 
de decisões de Bridge pelo Comitê de Ética (3 membros), revisadas 
pela Diretoria da FBB assessorada por experts (6 membros e pelo 
menos 3 experts) e, finalmente, pelo especialista de classe mundial 
Kit Woolsey. A própria defesa reconhece, em seu relatório final, o 
bom nível de bridge dos membros do Comitê de Ética.  
 
Por sua vez, na composição da Diretoria da FBB, há jogadores que 
já representaram o país em torneios mundiais com resultados e 
títulos reconhecidos pela WBF. Além disso, os experts consultados 
por membros da diretoria são titulados pela WBF como jogadores de 
padrão mundial. Em resumo, um conjunto de pelo menos 13 (treze) 
jogadores qualificados consideraram, de forma unânime, que houve 
uso de informação não permitida pela jogadora. Nas palavras do Kit 
Woolsey: 
 

“From these results, I conclude that it is very likely the pair was 
colluding” 
 
Foram, ainda, considerados aspectos probabilísticos, tanto de 
profissional de estatística contratado pela FBB, como pelo Sr. Nicolas 
Hammond, trazido ao processo por indicação da defesa, que 
apontaram de forma irrefutável, aumento da performance da 
jogadora em jogos on-line, em relação ao próprio desempenho em 
jogos presenciais, bem como anomalias probabilísticas dos 
resultados comparativos da jogadora com outros competidores de 
nível equivalente ou superior, que provocaram a seguinte afirmação 
sobre o jogador 3 (Leda Pain), pelo estatístico contratado: 



“Há evidência estatística de que o número de jogadas (por 
tipo) do jogador 3 é significativamente discrepante com 
relação aos demais jogadores na amostra”. 
 
“ Há que se investigar a compatibilidade do Player 3 com o 
universo amostral e se os seus resultados sofreram alguma 
interferência que possa ter causado a significativa 
divergência”. (grifamos) 

 
As conclusões do especialista Nicolas Hammond foram 
apresentadas ao longo do relatório da fase 3 e em parte transcritas 
nesse documento. A cada conjunto de dados utilizado, com a 
integralidade das bolsas jogadas ou com bolsas referentes a torneios 
específicos, inclusive no momento inicial onde não se sabia qual o 
jogador estava sob investigação, a conclusão sempre convergiu para 
a confirmação das condutas denunciadas 
 
Isoladamente, muitos dos resultados da investigação poderiam ser 
suficientes para se formar convicção, mas o conjunto da obra é ainda 
mais contundente. A suspeita de uso indevido de informação foi 
confirmada e adicionada da culpabilidade em relação à colaboração 
ilícita. Nesse mister, ante a possibilidade aventada pelos 
especialistas de possível ocorrência de conluio, cabe à Diretoria 
recomendar o ao Comitê de Ética avaliar a pertinência de abertura 
de processo para apuração de irregularidades por parte do jogador 
Gabriel Chagas, o qual não está sendo julgado neste momento por 
não haver processo contra o mesmo em trâmite na Diretoria.  
 
Diante de todo exposto, considerando-se ainda o parecer do Comitê 
de Ética, o relatório elaborado pelo mestre em estatística, os 
relatórios do especialista em fraudes em jogos on-line Nicolas 
Hammond e do especialista, escritor e campeão mundial Kit 
Woolsey, a diretoria da FBB, por unanimidade, decidiu: 
 

1. Suspender a jogadora Leda Pain, que, a partir da presente data 
fica impedida de participar de torneios realizados pela 
Federação Brasileira de Bridge - FBB e seus clubes 
associados, assim como, impossibilitada de representar o 
Brasil ou a FBB em qualquer torneio internacional pelo período 
de 3 (três) anos, por violação reiterada de conduta na utilização 
de informações não permitidas, com quebra da lisura perante a 
comunidade bridgística.  

 



2. Revogar os pontos de ranking e títulos obtidos pela jogadora 
no período compreendido entre a data da primeira denúncia até 
a presente data. 

 
3. Comunicar a CSB e a WBF acerca da decisão ora prolatada. 

 
4. Encaminhar ao Comitê de Ética as menções ao jogador Gabriel 

Chagas feitas pelos especialistas para que seja avaliada a 
pertinência de instauração de procedimento de investigação 
das condutas desse jogador.    

 
5. Comunicar à comunidade de Bridge brasileira sobre as 

decisões tomadas, exclusivamente no site da FBB, e 
disponibilizar, mediante solicitação, a íntegra do processo para 
os membros da comunidade que tenham interesse em 
conhecer seu inteiro teor. 
 
 
Brasília, 13 de novembro de 2020 
 
 
 
 
 

Federação Brasileira de Bridge 
Diretoria 


